
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 13 maart – 3de lijdenszondag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.00 uur ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder 
   
Collecten  
1. Kerkcentrum de Boomgaard 
2. Pastoraat 
3. Diaconie 
  
Kinderoppas 
Franci van den Boogaard, Saskia Meerkerk, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Heilige Doop 
Zondag 27 februari werd de Heilige Doop bediend aan Ralph Benjamin Roza. Een dienst waarin 
alles getuigde van Gods trouw en goedheid. Na de doop van Ralph klonken de volgende 
woorden: “Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe 
Ik het zend” (Jesaja 55: 11). In de woordverkondiging stond de gelijkenis van de zaaier (Markus 
4) centraal. We wensen de doopouders Gods zegen toe bij de opvoeding. Als gemeente staan 
we biddend om dit en de andere gezinnen heen.  
 
 
Zie het Lam! 

Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede overal. 

“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God dat 
de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29). 
 
 
Heilig Avondmaal 
Aanstaande zondag mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal dat 
op zondag 20 maart gehouden zal worden. Over de invulling van de viering zult u geïnformeerd 
worden via de afkondiging en het kerkblad van volgende week.  
We zien uit naar een gezegende viering waarin gemeenschap met de Gastheer en elkaar ervaren 
zal worden. Juist als we Avondmaal vieren in de lijdenstijd wil het ons tot een dieper verstaan 
brengen van het offer van Christus, het Lam dat geslacht is.  
In de week van voorbereiding is er op maandag 14 maart censura morum in de consistorie van 
de kerk. Op donderdag 17 maart is er een bezinningsmoment in de Boomgaard dat om 19.30 
uur begint.  
 
 



Vervoer naar de kerk 
Zondag 13 maart: Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 20 maart: Jaap Koppelaar 06-57744480 
 
 
Kerkenraadsverkiezing 
Broeder Alex Rietveld, Schokker 34, kon zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester helaas 
niet aanvaarden. We bidden voor hem en zijn gezin om rust op de genomen beslissing. Daarbij 
wensen we hen Gods zegen toe bij al het werk dat zij, buiten het ambt, in het Koninkrijk van 
God mogen doen.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
13 maart: mevr. G.T. Vissers-de Pender, Tiendweg 18, 3372 AJ, 86 jaar 
14 maart: dhr. J. de Boon, Graaf Adolfstraat 51, 3372 CA, 76 jaar 
19 maart: mevr. N. Slagboom-van Garderen, Prinses Irenestraat 6, 3372 CM, 88 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden de zegen 
van de Heere toe voor het nieuwe levensjaar. 
 
 
Na de leerdienst 
Bij zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus dichtte dr. H. van ’t Veld een lied met de titel 
Jezus heeft steeds de lijdensweg betreden. Het is te zingen op de melodie van het bekende lied 
Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten. De tekst van het 1ste en laatste couplet laat ik hier 
volgen: 
 Jezus heeft steeds de lijdensweg betreden, 
 naar lichaam en naar ziel op aard geleden, 
 in het bijzonder in Zijn laatste dagen 
 Gods toorn gedragen. 
 
 Jezus is aan ’t vervloekte kruis geslagen, 
 heeft zo voor mij de vloek van God gedragen, 
 Zijn lijdensweg wordt mij een bron van zegen 
 op al mijn wegen.  
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag 
toegewenst. 

J.P. Ritmeester 
 
 

Wijkavonden 
Beste gemeenteleden,  
Helaas konden de geplande wijkavonden in november niet doorgaan vanwege de toen 
aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Nu de meeste maatregelen zijn opgeheven 
kunnen we elkaar weer ontmoeten in de erediensten, maar ook tijdens de geplande 
wijkavonden.  



We zien uit naar deze avonden omdat we aan elkaar gegeven zijn als gemeenschap rond het 
Woord en in dienstbetoon. Een gemeenschap waarin we elkaar opbouwen en ondersteunen.  
 
We nodigen u en jou uit voor één van de volgende wijkavonden waarbij de adressen uit wijk 4 
verdeeld zijn over de andere wijkavonden: 
 
Dinsdag 15 maart: wijk 1 – ouderling Edward Tromp 
Dinsdag 29 maart: wijk 3 – ouderling André de Groot 
Tevens adressen in Parallelweg, Neerpolderseweg, Prinses Irenestraat en Prinses 
Marijkestraat 
Donderdag 31 maart: wijk 5 – ouderling Jaap Ritmeester 
Tevens adressen in Prinses Margrietstraat, Weteringstraat en Willem de Zwijgerstraat. 
Maandag 4 april: wijk 2 – ouderling Leon Boot 
Tevens adressen in Akkerstraat, Koningin Julianastraat en Prins Bernhardstraat.  
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in de Boomgaard.   
 
Door de wijkouderlingen wordt regelmatig gecommuniceerd via whatsapp. Ontvangen u en 
jullie deze berichten nog niet (bv. omdat u in één van de toegevoegde straten woont), maar wilt 
u wel graag op de hoogte blijven, laat dit dan aan één van ons weten, zodat u hieraan toegevoegd 
kan worden.  
 
In verbondenheid, 
Leon Boot, André de Groot, Jaap Ritmeester en Edward Tromp 

 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 18 maart. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 12 maart om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Nadat zondagmorgen een van uw oud-predikanten, ds. J.C. Schuurman, voorging mocht ik ’s 
avonds de leerdienst leiden. Met Zondag 15 stonden we midden in de lijdenstijd. Waarom moest 
Christus lijden? Het (over)bekende antwoord op deze vraag brengt ons diepe troost. De 
morgendienst op biddag ging over Daniël 6 met als thema ‘blijven bidden.’ Tekst en thema van 
de avonddienst waren op het moment van schrijven nog niet bekend. Nu de wereld door een 
nieuwe crisis gaat beseffen we des te meer dat we als mensen volstrekt afhankelijk zijn van 
God.  
 
 
Uit de gemeente  
Bas Marcelis, Vermeerstraat 4 verblijft nog op de high care afdeling van het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam. Hij wordt daar intensief verzorgd na de bacterie infectie en alle 
gevolgen van dien. We bidden de Heere om genezing en herstel en zijn Hem dankbaar voor 
Zijn sparende handen. We bidden ook om kracht en moed voor zijn vrouw Laura met hun kindje 
Jelle en de verdere familie.  
 
 



Catechisatie 
Volgende week gaan we verder met de laatste catechisatie avonden van dit seizoen. We sluiten 
het seizoen op maandag 28 maart af. De stichting Open Doors verzorgt deze avond. Iedereen is 
daarbij welkom.   
 
 
Leervicaris 
Het is fijn en bemoedigend dat er zo nu en dan een proponent voorgaat. Een jongere of oudere 
broeder die zich voorbereid op het predikantschap in onze kerk. Dat is meer dan nodig, want zo 
nu en dan klinken er alarmerende geluiden over een predikantentekort. Een van deze jonge 
broeders, prop. L.M. (Aart) Jongejan uit Waarder, vroeg of hij zijn laatste stage (vroeger 
noemden we dit leervicariaat) onder mijn begeleiding in onze gemeente mag vervullen. De 
kerkenraad heeft daarmee ingestemd. In de avonddienst op zondag 20 maart zal broeder 
Jongejan aanwezig zijn en worden voorgesteld aan de gemeente. Daarna zal hij in de periode 
van maart t/m juni en september t/m november in ons midden stage lopen. De stage is verdeeld 
in verschillende themavelden zoals leidinggeven, voorgaan, pastoraat, vorming en toerusting 
enz. Naast observeren, meelopen zal onze leervicaris ook zelfstandig opdrachten uitvoeren, 
diensten leiden, gesprekken voeren. Het spreekt vanzelf dat hierbij vertrouwelijkheid en 
geheimhouding zijn afgesproken. In de volgende kerkbode zal br. Jongejan zichzelf voorstellen. 
We wensen hem een leerzame en gezegende tijd toe in ons midden. 
 
 
… naar D.V. zondag 
Komende zondag mag ik u voorgaan in de morgendienst. We luisteren dan naar Markus 10:32-
45. In deze dienst bereiden we ons voor de op bediening van het Heilig Avondmaal. 
 
 
Oekraïne 
Oorlog in Europa. We kunnen live meekijken met de strijd. We krijgen verschrikkelijke dingen 
te zien. We leven mee met de bevolking van de Oekraïne. Een groot land met een moeizame 
geschiedenis, met ook foute keuzes zoals in de 2e wereldoorlog en corruptie de afgelopen 
decennia. Relatief onbekend is dat in 1932-33 door toedoen van de Russische dictator Stalin 
minstens 5 miljoen mensen stierven aan een (geplande) hongerdood. Het is de geschiedenis 
ingegaan onder de naam Holodomor. Nu opnieuw ellende in het land. Het is ons gebed dat 
bloedvergieten en vernietiging zullen stoppen. We bidden voor burgers, soldaten, presidenten... 
Vanuit onze gemeente zijn er diverse lijnen naar de Oekraïne. Familieverbanden, bekenden... 
Ook persoonlijk heb ik daar mijn herinneringen door 2 bezoeken die ik daar bracht vanuit de 
diaconie van Sommelsdijk.  
 
 
Tenslotte 
Naar aanleiding van mijn verjaardag ontving ik vele berichten en kaarten. Hartelijk dank voor 
al uw en jouw goede wensen en woorden! Vanwege onze coronabesmetting en de 
voorjaarsvakantie loop ik achter met de bezoeken die ik wil brengen. Het kan even duren, maar 
ik hoop deze achterstand zeker in te halen. Hartelijke groeten namens ons allen,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Bijbelkring 



Woensdag 16 maart staat de volgende gesprekskring gepland. We hopen verder te gaan met de 
behandeling van Romeinen 8. Welkom! Als u onverhoopt niet kunt, wilt u mij dit dan even 
laten weten? Met vriendelijke groet, 

 J.A. de Kruijf 
 
 

College van kerkrentmeesters 

 

Terugblik 2021 
Het College van Kerkrentmeesters is de gemeente dankbaar voor het bedrag van  € 81.948 dat 
is bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Dat is ongeveer € 500,- minder dan begroot en gezien 
de onzekere tijd die er was ervaren we dit als een blijk van vertrouwen vanuit de gemeente in 
de toekomst van de kerk.  
 
Actie 2022 
Voor dit jaar is een bedrag van € 62.500 toegezegd voor de vrijwillige bijdrage (toezegging in 
2021 was € 57.000). Zoals eerder aangegeven is uw bijdrage hard nodig om de begroting weer 
op orde te krijgen.  
Daarom danken wij u als gemeente voor de toezeggingen, zodat ook in 2022 er middelen zijn 
om het Woord te laten verkondigen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen 
en de gebouwen te onderhouden. 
Het College dankt alle vrijwilligers en de coördinatoren die ervoor gezorgd hebben dat alle 
Kerkbalans enveloppen zijn bezorgd en weer werden opgehaald en dit soms al vele jaren lang 
trouw doen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank! 
 
 
In de gemeente 
Even voorstellen 
Wij zijn André en Agnes Moree en zijn eind vorig jaar 
van Alblasserdam naar Boven-Hardinxveld verhuisd. We 
hebben twee kinderen, Lisa (4 jaar) en Noah (1 jaar). 
 
André is opgegroeid in de regio Rotterdam en Agnes is 
geboren en getogen in Boven-Hardinxveld. Na ons 
trouwen zijn we in Alblasserdam gaan wonen als "gouden 
middenweg". Boven-Hardinxveld bleef altijd een plekje 
in het hart van Agnes houden en na 5 jaar in Alblasserdam 
gewoond te hebben, zijn we weer in het geboortedorp van 
Agnes beland. 
 

2022 



In het dagelijkse leven werkt André als zelfstandig ondernemer in de Europoort, Agnes is 
werkzaam in de Lange Wei. In onze vrije tijd rommelen we in en om het huis maar houden ook 
van reizen en zodra het weer het toelaat zijn we regelmatig op het water te vinden.  
 
We voelen ons al erg welkom in de gemeente en hopen hier samen met onze kinderen een fijne 
tijd te hebben. 
 
Groetjes,  
André & Agnes Moree 
Lisa & Noah 
 
 
Kinderclub 
Met de kinderclub maken we deze weken kunstwerken met Psalm 42 en de andere Psalmen als 
inspiratie. Tijdens onze laatste clubavond op dinsdag 5 april stellen we de kunstwerken ten toon 
voor ouders en belangstellenden én op zondag 10 april voor alle gemeenteleden.   
We willen u/ jou ook uitdagen om iets moois te maken naar aanleiding van Psalm 42 of één van 
de andere Psalmen om er zo een gemeente-breed project van te maken en onze tentoonstelling 
aan te vullen. Dit mag een gedicht, schilderij(tje), handlettering, (kinder)tekening, knutsel, 
verhaal, foto, (live) muziekstukje of iets anders zijn. Alles is goed en krijgt een mooi plekje in 
de tentoonstelling. Het kunstwerk mag, voorzien van een korte toelichting en naam, bij de 
clubleiding thuis of vrijdag 8 april tussen 19.30u en 20.00u in KC ‘De Boomgaard’ gebracht 
worden. Zie het als een mooi bezinningsmoment om iets te maken en een manier om te delen 
van de inhoud van de Psalmen. Schiet ons gerust aan voor vragen.   
  
Hartelijke groet, clubleiding: Carola, Paulien, Sanja, Bertine, Daniëlle V. en Geralda in 
samenwerking met Saskia en Laura M.   
 
 
Kinderweek 
In de laatste week van de zomervakantie (15 t/m 19 augustus) organiseren wij de kinderweek 
(vakantiebijbelclub). Wij als hoofdcommissie zijn nog druk op zoek naar teamleden die ons 
willen helpen met de kinderweek. Wil en kan jij tijd vrij maken om het Evangelie te vertellen, 
te knutselen met de kinderen, toneel of poppenkast te spelen of er gewoon te zijn voor een 
praatje? Wij zijn op zoek naar mensen vanaf 16 jaar. Wij organiseren de kinderweek 5 dagen 
en zouden het fijn vinden dat we elke dag genoeg teamleden hebben. Het liefst hebben we dat 
iemand 5 dagen meehelpt. We snappen dat dit erg veel is. Dus we zijn al blij met elk dagdeel 
dat je mee kan helpen. Heb je interesse? of weet je iemand? Wil je dan een mail sturen naar 
info.kinderweek@gmail.com. Dan sturen wij het opgaveformulier naar jou. Zonder hulp 
kunnen we geen kinderweek organiseren. Voor meer informatie mag je altijd contact met ons 
opnemen. 
Groeten, van de hoofdcommissie, Hendrike de Groot, Paul Maassen van den Brink, Saskia 
Meerkerk, Laura Verschoor en Jannie Breedveld 
 
 
Man-na kring 
Het brood smaakte heerlijk. Wij werden verzadigd van het goede wat God ons geeft. Ook 
werden we gevoed met het hemelse man-na brood wat door GODS Woord en door zijn Geest 
tot ons komt. Er werd heerlijk en gretig van genoten. God maakte het weer zeer bijzonder met 
ons en dat tot S.D.G., tot opbouw van huwelijk, gezin en gemeente. Zaterdagmorgen 12 maart 



hopen we in de Boomgaard samen te komen. Mannen worden hartelijk uitgenodigd. Blok deze 
datum af in je digitale agenda. God zal het zegenen naar Zijn beloftewoord. Robert v.d. Bout 
(06-40552544) en Teun Korten (06-42517740). 
 
 
Open morgen 
Met een ontbijtbuffet en verschillende bijdragen uit de groep hebben we ons 10 jarig bestaan 
gevierd. We kijken met dankbaarheid terug op jaren waarin we veel met elkaar gedeeld hebben 
en waarin we veel ontvangen hebben. Eén van de bijdragen was een zelfgeschreven lied en 
gedicht waarin de open morgen mooi verwoord is, een klein gedeelte daar uit: 
 
Welkom op de Open Morgen         
voor een morgen zonder zorgen 
Welkom als je vrouw bent  
als ook jij de Here kent                       
welkom als je vrouw bent  
ook als je misschien nog zoekend bent 
Rond de open Bijbel kijken we in elkanders hart,  
krijgen we doorzicht,                                                
ook al is deze tijd nog zo verward.   
 
In gesprekken geldt, ieders mening telt,  
maar bovenaan staat wat de Bijbel ons vertelt. 
Wij doen dit nu al 10 jaren,                            
dus het is een beetje feest.                                
En nu willen wij hem danken,                                               
Die de Gever is geweest.                          
Hem komt alle eer en lof toe.         
Ja ,Hij was er altijd bij.          
En dan bidden wij nu samen,         
of Hij ons weer verder leidt. 
 
 
Vrouwenvereniging Martha 
Maandag 14 maart hopen we elkaar als Martha-vrouwen weer te ontmoeten in De Boomgaard. 
Als we ons eerste bakje koffie of thee op hebben zullen we Bijbelstudie 8 opslaan: ‘De Koning 
op de troon deelt uit’. Tijdens deze Bijbelstudie zien we dat Hemelvaart een troonbestijging is. 
Deze is noodzakelijk voor de verdere uitbreiding van Jezus’ Koninkrijk. Als Koning aan de 
rechterhand van God regeert Hij de aarde. We kijken er naar uit elkaar weer te ontmoeten. Tot 
ziens! 
 
 
Activiteitenagenda  
Maandag, woensdag en donderdag 
19.30 uur  Uitzending kerkradio 
   Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij
   Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387 
 
Vrijdag 11 maart 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 



19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zaterdag 12 maart 
8.00 uur  Man-na mannenkring 
 
Zondag 13 maart  
14.00 uur  Zondagsschool 
14.00 uur  Jongensvereniging 
19.45 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 14 maart 
div. tijden  Catechese 
19.00 uur  Censura Morum 
19.45 uur  Vrouwenvereniging Martha 
 
Dinsdag 15 maart 
Div. tijden  Catechese 
 
Woensdag 16 maart 
20.00 uur  Bijbelkring 
 
Donderdag 17 maart 
19.30 uur  Bezinning Heilig Avondmaal 
 
Vrijdag 18 maart 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
19.30 uur  Meidenvereniging 


